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Dünyanın her yerinde bulunan ve yaygın olarak tüketilen tahıllar, ekmek ve un gibi 

insan beslenmesinde son derece önemli temel gıda maddelerinin yapımında 

kullanılmaktadır. Genel olarak buğday, mısır, pirinç, arpa, yulaf, çavdar, sorgum gibi 

ürünlerden oluşan tahıl grubu aynı zamanda en çok tüketilen gıda ürünlerindendir. 

Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC), dünya tahıl pazarıyla ilgili en son raporunu 27 

Nisan’da yayınladı. IGC’nin raporuna göre dünyadaki toplam tahıl üretimi, artışını 

sürdürmektedir. Rapora göre; 2015/16 sezonunda 2.008 milyon ton olan dünya toplam 

tahıl üretiminin 2016/17 sezonunda 2.111 milyon tona yükseldiği belirtilmektedir. 

Yine aynı rapora göre,2017/18 projeksiyonunda ise toplam üretimin 2.054 milyon tona 

gerileyeceği hesaplanmaktadır. 

 

Rapora göre, dünya tahıl tüketiminin de üretim miktarıyla doğru orantılı olarak artması 

beklenirken, 2015/16 sezonunda 1.984 milyon ton olan dünya toplam tahıl tüketiminin 

2016/17 sezonunda 2.075 milyon tona yükseleceği öngörülmektedir. 2017/18 

projeksiyonunda ise toplam tüketimin üretimden daha fazla gerçekleşmesi ve 2.079 

milyon tona yükselmesi beklemektedir. 

Dünyadaki toplam tahıl üretiminin 322-346 milyon tonu dünya ticaretine konu 

olmaktadır. Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC)’nin raporuna göre, 2015/16 sezonunda 

346 milyon ton olan toplam tahıl ticaretinin 2016/17 sezonunda 345 milyon tona 

gerilemesi,  2017/18 projeksiyonunda ise tahıl ticaretinin 342 milyon tona düşeceği 

öngörülmektedir. 

Dünya tahıl stokları verilerine göre, 2015/16 sezonunda 480 milyon ton olan toplam 

tahıl stokunun , 2016/17 sezonunda 516 tona ulaşması, bu rakamın 2017/18 

projeksiyonunda ise 491 milyon tona gerileyeceği hesaplanmaktadır. 

Dünya buğday üretimi ve başlıca üretici ülkeler 

 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’nün verilerine göre, 2012 yılında 

üretilen buğday miktarı 672 milyon olarak gerçekleşti. 2013 yılında ise rekor 

yükselişle 710 milyon tona yükselen buğday üretimi, 2014 yılında yükselişini 

sürdürerek 729 milyon ton olarak gerçekleşti. 

 

USDA verilerine göre; üretimde olduğu gibi dünya buğday tüketiminde de en büyük 

pay Avrupa Birliği ülkelerine aittir. AB ülkelerinin 2016/17 sezonunda da yaklaşık 

129 milyon ton tüketimle yine ilk sırada yer alması beklenmektedir. Ancak tek ülke 

bazında Çin, 112 milyon tonla tüketimde ilk sırada yer almaktadır. Aynı sezonda Çin’i 

88,5 milyon tonla Hindistan, 37 milyon tonla Rusya, 32 milyon tonla ABD, 24,4 

milyon tonla Pakistan, 19,2 milyon tonla Mısır ve 18 milyon tonla İran takip 

etmektedir.. 



Dünya buğday ticareti 

 

Uluslararası Tahıl Konseyi (IGC)’nin raporuna göre, 2014/15 sezonunda 153, 2015/16 

sezonunda 166 milyon ton olan dünya buğday ticaretinin, 2016/17 sezonunda 171 

milyon ton olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Ancak tüketimdeki artış 

beklentisinin aksine, 2017/18 sezonunda ticarette bir artış beklenmemektedir. Hatta 

IGC’ye göre dünya buğday ticaretinde 3 milyon tonluk bir düşüş yaşanacaktır.. 

USDA verileri ise, 2015/16 sezonunda 172 milyon ton dünya buğday ticaretinin 

2016/17 sezonunda da 180 milyon tona ulaşacağını göstermektedir. USDA’nın 

verileri, IGC verilerinden 6-7 milyon daha fazla olmakla birlikte, USDA verilerinin 

daha yüksek olma nedeni ise un ticaretinin de bu verilerde yer almasıdır. 

USDA verilerine göre; 2015/16 sezonunda 172 milyon ton olan dünya buğday ve un 

ihracatının 34,6 milyon tonunu Avrupa Birliği ülkeleri tek başına gerçekleştirmiştir. 

AB ülkelerini 25,5 milyon tonla Rusya takip etmekte, Kanada ise 22 milyon tonluk 

ihracat miktarıyla Rusya’nın hemen ardından gelmektedir. USDA’nın 2016/17 

sezonunu tespitlerine göre; Rusya 28,5 milyon tonla ilk sırada, ABD 27,5 tonla ikinci 

sırada ve Avrupa Birliği ülkeleri 25,5 milyon tonla üçüncü sırada yer almıştır. 

Dünya buğday ithalatında ise Mısır uzun yıllardır ilk sırada yer almaya devam 

etmektedir. USDA verilerine göre; 2014/15 sezonunda 11,3 milyon ton buğday ithal 

eden Mısır, 2015/16 sezonunda ithalat miktarını 11,9 milyon tona çıkarmıştır. 

Mısır’dan sonra 2. sırada yer alan Endonezya, 2014/15 sezonunda 7,4 milyon ton 

ithalat gerçekleştirirken, 2015/16 sezonunda ise 2,5 milyon tonluk artışla 10,1 milyon 

ton ithalat miktarına ulaşmıştır. Dünya buğday ithalatında Endonezya’yı 8,1 milyon 

tonluk ithalatla Cezayir; 6,9 milyon tonluk ithalatla AB ülkeleri; 5,9 milyon tonluk 

ithalatla Brezilya ve 5,7 milyon tonla Japonya takip etmektedir. 2016/17 sezonunda 

Endonezya’nın buğday ithalatında yaklaşık 1 milyon ton gerileme yaşamasına rağmen, 

diğer ülkeleri, 2015/16 sezonuyla hemen hemen aynı seviyelerde ithalat 

gerçekleştirmişlerdir. 

Dünya mısır üretimi ve başlıca üretici ülkeler 

Dünyada tahıllar içerisinde üretim açısından buğdaydan sonra ikinci sırada yer alan 

mısır, son 10 yıldır birinci sıraya yerleştir. Amerikan Tarım Bakanlığı (USDA)’nın 

raporuna göre; 2014/15 sezonunda 1 milyar tonluk üretimle rekor kıran mısır üretimi, 

2015/16 sezonunda 962 milyon tona gerilemiş, ancak üretiminin 2016/17 sezonunda 

yeniden 1,04 milyar tona yükselmiştir. 

 

Uluslararası Hububat Konseyi (IGC)’nin raporuna göre ise, 2015/16 sezonunda ise 

974 milyon ton olan dünya mısır üretiminin 2016/17 sezonunda 1,05 milyar tona 

yükselmiştir.  



Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’nün verilerine göre, 2012 yılında 

üretilen mısır miktarı 875,4 milyon olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılında ise rekor 

yükselişle 1 milyar 17 milyon tona yükselen mısır üretimi, 2014 yılında yükselişini 

sürdürerek 1 milyar 38 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 

Amerikan Tarım Bakanlığı (USDA)’nın raporuna göre, 2015/16 sezonunda 960,6 

milyon ton olan  mısır tüketimi 2016/17 sezonunda ise 1 milyar 39 milyon tona 

ulaşmıştır. 

Dünya mısır tüketiminde USDA’nın tahminleri ile IGC’nin verileri arasında bir miktar 

fark olduğu göze çarpmaktadır. IGC’nin raporlarına göre, 2015/16 sezonunda 971 

milyon ton olan mısır tüketimi, 2016/17 sezonunda ise tekrar yükselişe geçerek 1 

milyar 44 milyon tona ulaşmıştır.  

Dünya mısır üretiminde ülkeler itibariyle en yüksek üretim miktarı ABD’ye aittir. 

Amerikan Tarım Bakanlığı (USDA) verilerine göre; 2014/15 sezonunda 1,01 milyar 

ton olan dünya mısır üretiminin 361 milyon tonunu ABD karşılamaktadır. ABD’nin 

2015/16 sezonu üretim miktarının ise 16 milyon tonluk düşüşle 345.5 milyon tona 

gerilemiştir. Mısır üretiminde ABD’nin ardından ikinci sırada yer alan Çin’in 2014/15 

sezonunda 215,6 milyon ton olan mısır üretimi, 2015/16 sezonunda 224,6 milyon tona 

yükselmiştir. 2016/17 sezonunda ise 5 milyon tonluk düşüşle yaklaşık 219,5 milyon 

tona gerilemiştir. Bu iki ülkeyi 67 milyon tonluk üretimle Brezilya takip etmektedir. 

Dünya mısır tüketimi ve başlıca tüketici ülkeler 

Günümüzde üretimde olduğu gibi mısırın en çok tüketildiği ülke ABD’dir. 2014/15 

sezonunda 301,7 milyon ton mısır tüketilen ABD’de 2015/16 sezonunda yaklaşık 3 

milyon tonluk düşüşle tüketimin, 298,8 milyon tona gerileyeceği tahmin edilmektedir. 

ABD’nin mısır tüketim miktarı 2016/17 sezonunda 314,8 milyon tona ulaşmıştır. 

 

ABD’den sonra en yüksek tüketim miktarı ise Çin’e aittir. Çin’in 2014/15 sezonunda 

mısır tüketim miktarı 202 milyon tona ulaşmıştır. 2015/16 sezonunda ise 15 milyon 

tonluk rekor bir artışla Çin’in mısır tüketim miktarı 217,5 milyon tona yükselmiş, 

2016/17 sezonunda Çin’in tüketim miktarının 231 milyon ton olmuştur. 

Dünya mısır tüketiminde, üçüncü sırada yer alan AB ülkelerinin 2014/15 sezonunda 

tüketim miktarı 77,8 milyon tondur. 2015/16 sezonunda ise tüketim miktarını 73,2 

milyon tona düşmüştür. AB ülkeleri 2016/17 sezonunda 73 milyon ton mısır 

tüketmişlerdir.. 

 



Dünya mısır ticareti 

Dünyadaki mısır üretiminin yaklaşık 130-145 milyon tonu, uluslararası ticarete konu 

olmaktadır. USDA verilerine göre; 2014/15 sezonu dünya mısır ihracatında en büyük 

pay, 46,8 milyon ton ile ABD’ye aittir. ABD mısır ihracatı, 2015/16 sezonunda 

yaklaşık 5 milyon ton artışla 51 milyon tona ulaşmıştır. ABD’nin mısır ihracatının, 

2016/17 sezonunda ise 56,5 milyon tona çıkacağı tahmin edilmektedir. 

ABD’nin ardından ikinci en büyük ihracatçı ülke Brezilya’dır. 2014/15 sezonunda, 

yaklaşık 22 milyon ton mısır ihracatı gerçekleştiren Brezilya’nın, 2015/16 sezonunda 

rekor bir artışla 35 milyon tona ulaşması bekleniyor. Brezilya’nın 2016/17 sezonunda 

ihracat miktarının 21 milyon tona gerileyeceği öngörülmektedir. 

2015/16 verilerine göre dünya mısır ihracatında üçüncü ülke Arjantin’dir. 2014/15 

sezonunda 18 milyon ton mısır ihracatı gerçekleştiren Arjantin’in, 2015/16 sezonunda 

ihracatını 21,6 milyon tona çıkaracağı tahmin edilmektedir. 2016/17 sezonunda ülke 

için öngörülen ihracat miktarının 26 milyon ton olduğu görülmektedir. 

Mısır ithalatında ise en büyük pay Japonya’ya aittir. USDA verilerine göre, 2014/15 

sezonunda 14,6 milyon ton mısır ithal eden Japonya’nın, 2015/16 yılında ise 15 

milyon ton mısır ithalatı gerçekleştireceği tahmin ediliyor. 2016/17 sezonunda Japonya 

için öngörülen ithalat miktarı 15 milyon tondur. İkinci sırada yer alan Meksika ise 

2014/15 sezonunda 11 milyon ton ithalat gerçekleştirdi ve Meksika’nın 2015/16 

sezonunda ise 14 milyon ton ithalat gerçekleştirmesi bekleniyor. 2016/17 sezonunda 

ise Meksika’nın ithalat miktarının aynı kalacağı öngörülmektedir. 

Dünya pirinç üretimi ve başlıca üretici ülkeler 

Dünyada tahıllar içerisinde üretim açısından mısır ve buğdaydan sonra üçüncü sırada 

gelen pirinç üretimi 2015/16 sezonunda 473 milyon tona olarak gerçekleşmiştir. 

Dünyadaki pirinç üretiminin yaklaşık 40 milyon tonu, uluslararası ticarete konu 

olmaktadır. 

 

Amerikan Tarım Bakanlığı (USDA)’nın raporuna göre; 2015/16 sezonunda 472 

milyon ton olarak gerçekleşen dünya pirinç üretimi 2016/17 sezonunda yükselişe 

geçerek 480 milyon tona ulaşmıştır. 

 

Uluslararası Hububat Konseyi (IGC)’nin raporuna göre ise, 2015/16 sezonunda ise 

473 milyon ton olan pirinç üretiminin 2016/17 sezonunda 483 milyon tona 

yükselmiştir. IGC’nin 2017/18 yılı rakamlarında ise dünya pirinç üretiminin 487 

milyon ton olarak gerçekleşmiştir. 

 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’nun raporuna göre, 2014/15 

sezonunda üretilen pirinç miktarı 497,7 milyon olarak gerçekleşmitir. 2015/16 



sezonunda ise bu rakam 491,3 milyon tona gerilemiştir. FAO’nun hesaplamalarına 

göre, 2016/17 sezonunda  dünya pirinç üretim miktarı ise 496,7 milyon tondur. 

Amerikan Tarım Bakanlığı (USDA)’nın verilerine göre, 2015/16 sezonunda 471 

milyon ton olan pirinç tüketim miktarı tekrar yükselişe geçerek 479 milyon tona 

ulaşmıştır. 

IGC’nin raporlarına göre, 2015/16 sezonunda 475 milyon ton olan pirinç tüketim 

miktarının 2016/17 sezonunda 482 milyon tona ulaşacağı öngörülürken, FAO’nun 

raporuna göre ise yiyecek, yem ve diğer amaçlarla pirinç kullanımının 397,3 milyon 

ton olarak gerçekleşeceği belirtilmiştir. FAO’nun öngördüğü pirinç kullanım miktarı 

ise 402,5 milyon tondur. 

Dünya pirinç üretiminde ülkeler itibariyle en yüksek üretim miktarı Çin’e aittir. 

Amerikan Tarım Bakanlığı (USDA) verilerine göre; 2014/15 sezonunda 478,5 milyon 

ton olan dünya pirinç üretiminin 144,5 milyon tonunu Çin karşılamaktadır. Çin’in 

2015/16 sezonu üretim miktarının ise 145,7 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Çin’in 

2016/17 sezonunda ise 144,8 milyon ton pirinç üretimi sağlamıştır. Pirinç üretiminde 

Çin’in ardından ikinci sırada yer alan Hindistan’ın 2014/15 sezonunda 105 milyon ton 

olan pirinç üretimi, 2015/16 sezonunda 104 milyon tona gerilemiştir. 2016/17 

sezonunda ise 2 milyon tonluk artışla yaklaşık 106,5 milyon ton üretim gerçekleşeceği 

düşünülmektedir.. Bu iki ülkeyi 36 milyon tonluk üretimle Endonezya takip 

etmektedir. 

Dünya pirinç tüketimi ve başlıca tüketici ülkeler 

Günümüzde ise üretimde olduğu gibi pirincin en çok tüketildiği ülke Çin’dir. 2014/15 

sezonunda 144,5 milyon ton pirinç tüketilen Çin’de 2015/16 sezonunda yaklaşık 500 

bin tonluk düşüşle tüketim, 144 milyon tona gerilemiştir. Çin’in pirinç tüketim 

miktarı144 milyon ton düzeyinde kalmıştır. 

 

Çin’den sonra en yüksek tüketim miktarı ise Hindistan’a aittir. Hindistan’ın 2014/15 

sezonunda pirinç tüketim miktarı 98 milyon tondur. 2015/16 sezonunda ise yaklaşık 5 

milyon tonluk düşüşle Hindistan’ın pirinç tüketim miktarının 93,5 milyon ton olarak 

gerçekleşmiştir.. Geçtiğimiz sezonda, Hindistan için öngörülen tüketim miktarının 97 

milyon tondur. 

Dünya pirinç tüketiminde, Çin ve Hindistan’ın ardından üçüncü sırada yer alan 

Endonezya’nın 2014/15 sezonunda tüketim miktarı 38,3 milyon tondur. 2015/16 

sezonunda ise tüketim miktarı 37,8 milyon tona düşmüştür. Endonezya’nın geçtiğimiz  

sezonunda 37,3 milyon ton pirinç tüketmiştir. 



Dünya pirinç ticareti 

Dünyadaki pirinç üretiminin yaklaşık 40 milyon tonu, uluslararası ticarete konu 

olmaktadır. USDA verilerine göre; 2014/15 sezonu dünya pirinç ihracatında en büyük 

pay, 11 milyon ton ile Hindistan’a aittir. Hindistan pirinç ihracatı, 2015/16 sezonunda 

10 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Hindistan’ın pirinç ihracatı geçtiğimiz sezonda 

aynı kalmıştır. 

 

Hindistan’ın ardından ikinci en büyük ihracatçı ülke Tayland’dır. 2014/15 sezonunda, 

yaklaşık 9,7 milyon ton pirinç ihracatı gerçekleştiren Tayland, 2015/16 sezonunda 9,8 

milyon tona ihracat yapmıştır. Tayland’ın 2016/17 sezonunda ihracat miktarının tekrar 

10 milyon tona seviyesine yükseldiği tespit edilmiştir. 

2015/16 verilerine göre dünya pirinç ihracatında üçüncü ülke Vietnam’dır. 2014/15 

sezonunda 6,6 milyon ton pirinç ihracatı gerçekleştiren Vietnam’ın, 2015/16 

sezonunda ihracatını 5,1 milyon tona gerilemiştir.. 2016/17 sezonunda ülke için 

öngörülen ihracat miktarının 5,6 milyon tondur. 

Pirinç ithalatında ise en büyük pay Çin’e aittir. USDA verilerine göre, 2014/15 

sezonunda 5,1 milyon ton pirinç ithal eden Çin, 2015/16 yılında ise 4,6 milyon ton 

pirinç ithalatı gerçekleştirmiştir. Geçtiğimiz  sezonunda Çin’in  bir önceki dönemi 

yakalamış ve 5 milyon seviyesinde gerçekleşmiştir. İkinci sırada yer alan Nijerya ise 

2014/15 sezonunda 2 milyon ton ithalat gerçekleştirmiş ve  2015/16 sezonunda da aynı 

miktarda ithalat gerçekleştirmiştir. 2016/17 sezonunda ise Nijerya’nın ithalat miktarı 

1,9 milyon ton seviyesindedir. Pirinç ithalatında 1,8 milyon tonla AB ülkeleri üçüncü 

sıradadır. 

 

 

 

 

 

 

 


